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Verslagen  >  Trektocht in de Schladminger en Radstätter Tauern

Trektocht in de Schladminger en Radstätter
Tauern

weidse vergezichten over de bergmassieven van Dachstein en

Hohe Tauern

Na een weekje fietsen in de Duits-Oostenrijkse grensstreek rondom Salzburg, zetten we koers

richting het Oostenrijkse Schladming. Het plan bestaat erin een meerdaagse trektocht te maken in

de Schladminger Tauern, een op papier rustig en vrij ongerept gebied. Hoewel het gebied meer dan

voldoende hutten telt, nemen we toch onze eigen tent en kookgerei mee. Bivakkeren geeft je

immers het échte berggevoel!

Verslag van kenneth, 03 augustus 2009.

Zaterdag 25 juli

Beginpunt: Schladming
eindpunt: Rohrmoos-Untertal

Bij het ontwaken op de camping van Schladming stellen we tot ons genoegen vast dat de regenwolken van deze
nacht doorgeschoven zijn richting oosten. Hoewel het weer nog niet stabiel te noemen is, ontwaren we toch al heel
wat blauwe stukken. Dat ziet er dus niet slecht uit.

Na het opkramen van de tent trekken we richting dorpskern van Schladming. We slaan wat ontbijtkoeken in en
verorberen deze op het centrale marktplein. Nadat ik een tweede, meer gedetailleerde, wandelkaart op de kop heb
kunnen tikken, trekken we richting de Planai-kabelbaan, die ons vanuit het dal meteen op een respectabele hoogte
van 1828 meter brengt. Boven is het merkelijk kouder, wat ons tot de nodige vestimentaire aanpassingen noopt.

Het plan bestaat erin de hoogteweg nr. 779 te nemen richting de Preintaler-Hut, een tocht van zo’n 7 uur over een
smalle bergrug. Het eerste uur gaat vlotjes, met slechts hier en daar een steilere passage. Ter hoogte van de
Krahbergzinken wordt het echter lastiger. Het bordje dat ons even tevoren waarschuwde voor gevaarlijke passages
blijkt niet gelogen. We volgen nu een smal bergpaadje langs de westelijke flank van de bergrug en kijken rechts van
ons de afgrond in. De regen van afgelopen nacht maakt het er ook al niet makkelijker op. En ook nu krijgen we af
en toe nog een buitje te verwerken. Het is dan ook uitkijken om niet uit te glijden. Bovendien merken we dat onze
zware rugzakken (tent, slaapzak, slaapmatjes, koogerei, …) onze wendbaarheid danig heeft beknot. Wanneer we
even verderop zien dat het pad in de richting van de Lärnachscharte nog steiler bergop begint te lopen, besluiten
we dat het welletjes is geweest. De risico’s om de afgrond in te duikelen lijken ons net iets te groot. Omdat er geen
alternatieve paden zijn die naar de Preintaler-Hut leiden, zit er niets anders op dan terug te keren richting het
Planai-bergstation. Enigszins ontgoocheld nemen we daar voetweg nr. 50, die ons terug in Schladming moet brengen.
Gelukkig blijkt dit een aangenaam paadje, wat de bittere pil enigszins verzacht. Het weer is intussen trouwens
merkelijk beter geworden, waardoor we een aantal mooie vergezichten over de vallei te zien krijgen.

Terug in Schladming moeten we alles herplannen. Als nieuw startpunt kiezen we voor de Eschach Alm, het laatste
gehucht in het Obertal. Aan het busstation stellen we tot onze spijt vast dat de laatste bus daarheen reeds
vertrokken is. Om niet nog een nacht in Schladming te moeten doorbrengen – we willen nu echt wel de bergen in –
nemen we impulsief nog een bus tot Rohrmoos-Untertal, een dorpje dat een paar honderd meter boven Schladming
uittorent. Omdat wild kamperen hier niet echt aangewezen lijkt, opteren we voor een kamer in Gasthof Perner.
Morgenvroeg kunnen we dan in alle rust met de bus verder tot aan de Eschach Alm. ‘s Avonds genoten we op ons
terras van het uitzicht over het Dachtstein-massief.

Zondag 26 juli

Beginpunt: Rohrmoos-Untertal
Eindpunt: bivak boven de Giglach See

Na een uitgebreid ontbijt nemen we even na negenen de bus. Slechts een handvol onschuldige wolkjes doorbreken
de kraakheldere hemel. Een ideaal weertje dus om van wal te steken! 
Vanuit de Eschach Alm nemen we pad nr. 774 in zuidelijke richting. De weg loopt gestaag bergop en brengt ons in
een uurtje naar de idyllisch gelegen Neu Alm, waar zich een aantal authentieke houten huisjes bevinden. We
verlaten pad nr. 774 en zetten via een smal paadje koers naar de Duisitzkar See, De weg loopt voortdurend op en
neer en biedt mooie uitzichten over het Obertal.

Rond half één bereiken we de boorden van de Duisitzkar See, dat aan z’n noordzijde kan pronken met een mooie
waterval. De rondzwervende paarden en uitdagende bergtoppen maken het plaatje compleet. 
Na het middagmaal volgen we in westelijke richting pad nr. 775. De steil bergop lopende route brengt ons in een
halfuurtje op een bergpas van 2040 meter hoogte. Terwijl diep beneden ons de Duisitzkar See ligt te blinken, zien
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we recht voor ons de imposante toppen van het Dachstein-massief.

Wanneer we een half uurtje later de contouren van de Giglach See ontwaren, gaan we op zoek naar een
kampeerplekje voor de nacht. En we hebben geluk: vlakbij een aantal kleinere meertjes vinden we een vlakke strook
gras! We gooien onze bagage van de rug en nemen meteen een verkwikkende plons in een van de meertjes. Heerlijk
voor de stramme spieren!

Na de zwempartij verstevigen we de innerlijke mens met een portie ‘noedels met kip en spinazie’, gevolgd door
‘chili con carne’. Een dubbele portie die we na het vele klimwerk en dito zoutverlies best kunnen gebruiken.

Rond zeven uur ga ik nog even alleen op pad voor een beklimming van de Grossfeld Spitze, een knaap van 2358
meter. Onderweg tref ik het lugubere kadaver van een paard aan, dat wellicht van de rotsen is getuimeld… Om niet
door hetzelfde lot te worden getroffen, keer ik vroegtijdig op mijn passen terug wanneer het vlak onder de top
merkelijk steiler wordt.

Maandag 27 juli

Beginpunt: bivak boven de Giglach See
Eindpunt: bivak boven Obertauern

Bij het opstaan is het koud buiten. Het is een heldere nacht geweest, er waait een stevige bries en de zon is nog
niet boven de bergen uitgeklommen. We breken de tent op en gaan op zoek naar een warmer plekje om te
ontbijten.

Beneden aan de oever van de Giglach Bach vangen we de eerste zonnestralen. We verfrissen ons in de rivier en
installeren ons voor het ontbijt. Links en rechts van ons zien we verschillende koeien schijnbaar vreedzaam grazen.
Geleidelijk duiken er echter meer en meer koeien op en is het gedaan met de rust. Het komt tot verhitte opstootjes
tussen een aantal volwassen exemplaren. Het ene geloei loopt vlekkeloos over in het andere. Plots blijken de koeien
ook een bijzondere interesse te hebben voor ons en voor ons materiaal. Het duurt niet lang meer voor we vrijwel
volledig omsingeld zijn, met vlak voor ons de puntige horens van een aantal zwaargewichten. Allerminst
geruststellend allemaal. We besluiten het zekere voor het onzekere te nemen en gaan er vandoor. Anneleen neemt
nog snel de wandelstokken als wapen mee, ik neem enkel de benen…

Het volgende half uur zien we van op een afstand hoe de koeien uitvoerig onze bagage besnuffelen. Wanneer het
opnieuw tot opstootjes komt, vrezen we het ergste voor ons fototoestel dat daar ook is blijven liggen. Het is
allerminst denkbeeldig dat een van die kolossen ons toestel vertrappelt…
Na een tijdje verliezen de koeien gelukkig hun interesse en trekken ze een tiental meter verder. Hét sein om als
een hazenwind onze bagage bijeen te grabbelen en snel koers te zetten naar rustiger oorden. Op wat slijmsporen na
is er gelukkig geen schade vast te stellen, of het moeten de deuken in onze kookpotten zijn.
Aan de boorden van de Giglach See kunnen we eindelijk ontbijten en neem ik een verfrissende plons in het meer.

Voorbij de Ignatz Mattis Hütte volgen we pad nr. 776 tot bij de Giglach See Hütte. Daar nemen we even pad nr. 771
in zuidelijke richting tot aan het Znach Sattel (2059 m). We bevinden ons nu op de centrale Schadminger Höhenweg
(Arnoweg) en lopen vervolgens in westelijke richting naar de Akar Scharte (pad nr. 702). De zon brandt nu ongenadig
aan de hemel en zorgt voor heel wat vochtverlies. Omdat hier geen riviertjes stromen, zijn we spaarzaam met ons
water.

Aan de Akar Scharte nemen we in zuidelijke richting het pad naar de top van de Lungauer Kalkspitze (2471 m).
Helemaal boven is het panorama om duimen en vingers van af te likken. Het heldere weer zorgt voor kilometers
verre uitzichten. In het westen duiken de besneeuwde toppen van de Hoge Tauern op, in het noorden pronkt het
massief van de Dachstein en in het oosten zien we de top van de 2862 meter hoge Hochgollling. In het zuiden
tenslotte kijken we uit op de Lungau-regio en het achterliggende Karinthië.

Een behoorlijk steile afdaling brengt ons vervolgens in een uurtje tot bij de Oberhütte en de gelijknamige
Oberthütten See. Een plons in het kraakheldere water mag uiteraard niet ontbreken! Op het terras van de hut
genieten we van een frisse Almdudler, een bessenyoghurt, Speckbrot en Fritattensuppe (bouillon met in reepjes
gesneden pannenkoekjes).

Omdat het nog wat vroeg is om halt te houden, trekken we via de Arnoweg verder westelijk in de richting van
Obertauern. Het gaat opnieuw bergop en we komen voorbij aan een bergmeer. Na het overschrijden van de bergpas
zien we een half uurtje later links van ons een tweede, wat kleiner meertje liggen, waar we een prachtig uitzicht
krijgen over de veel noordelijker gelegen Gosaukamm. Aan de zuidelijke oever van het meer vind ik een ideaal
kampeerplekje. Veel mooier kan een mens echt niet kamperen!

Dinsdag 28 juli

Beginpunt: bivak boven Obertauern
Eindpunt: Jugendhotel Tauernhof Obertauern

De vooruitzichten voor vandaag waren de voorbije dagen niet zo gunstig. Zaterdag reeds was er sprake van wat
regen op dinsdag. Ik ben dan ook niet verwonderd wanneer ik bij het openritsen van de tent vaststel dat we volop in
de mist zitten. In lijn met de voorspellingen horen we rond half 8 de eerste regendruppels op de tent vallen. Niks
alarmerends, tot we een kwartiertje later plots een onweer horen naderen. De hemel wordt donkerder en de eerste
bliksems doen hun intrede… Paniek maakt zich van mij meester. We staan hier potdorie aan de rand van een meer,
in een tentje met aluminium staken, twéé factoren die naar mijn weten de bliksem aantrekken. En dan te bedenken
dat er weinig mensen zijn die zo voorzichtig omspringen met een onweer…

Het volgende uur is een regelrechte hel! Bang als een wezel liggen we verkrampt in ons tentje, hopend dat we dit
hier heelhuids zullen overleven. Wanneer een waanzinnige lichtflits een fractie later gevolgd wordt door een
oorverdovende knal, staat ons hart nagenoeg stil, om de daaropvolgende seconden meteen naar 180 slagen per
minuut over te gaan. Dit tafereel herhaalt zich een aantal malen, tot het onweer uiteindelijk wat lijkt weg te
trekken.

Rond half 10 steek ik m’n hoofd de tent uit. Tot mijn opluchting zie ik vanuit het westen wat opklaringen naderen,
terwijl ik de zwarte wolken oostwaarts zie afdrijven. In allerijl kramen we de tent op en zetten we koers richting
Obertauern. Mocht het opnieuw gaan onweren, dan kunnen we daar tenminste veilig onze toevlucht zoeken in een
café. De behoorlijk steile afdaling naar Obertauern verloopt ondanks de kletsnatte ondergrond vlotjes. Omdat er nog



wat onweershaarden in de lucht hangen, houden we er de vaart in. In Obertauern zoeken we onze heil in een
Backerei – Konditorei en genieten we van een rijkelijk ontbijt.

We besluiten deze nacht onder een dak door te brengen en trekken na wat inkopen richting jeugdhotel Tauernhof.
Om dit te bereiken, volgen we aanvankelijk nog een stukje van de Arnoweg. Ter hoogte van de Grünwaldkopf-
kabelbaan verlaten we deze route en gaat het steil bergaf tot aan de Taurach-rivier. Via een klein asfaltbaantje
komen we uiteindelijk bij de jeugdherberg terecht. We genieten er van een heerlijk warme douche en leggen er ons
materiaal te drogen. Ideaal om opnieuw op onze positieven te komen!

‘s Namiddags is het wachten op opklaringen, maar deze blijken uiterst spaarzaam. Niettemin gaan we bij valavond
nog op zoek naar de Johannesfall, luidens de toeristische folders een vrij indrukwekkende waterval. Wegens de snel
invallende duisternis moeten we echter vroegtijdig rechtsomkeer maken richting jeugdherberg. Op de terugweg
krijgen we tot onze blijdschap nog wat klein en groter wild te zien, respectievelijk salamanders en reetjes!

Woensdag 29 juli

Beginpunt: Jugendhotel Tauernhof Obertauern
Eindpunt: Huberhütte Gnaden Alm

Leuk, de zon is vandaag weer van de partij! Na een krachtig ontbijt laten we rond kwart voor 9 de jeugdherberg
achter ons. We volgen pad nr. 25 en komen meteen in de bossen terecht. Ter hoogte van de Felser Alm slaan we in
zuidelijke richting het steil bergop lopende pad nr. 23 in. Na een klein uurtje klimmen bereiken we op een hoogte
van 1950 meter een mooie dalkom waarin zich een meertje bevindt, de Wild See. Het meer heeft haar naam
allerminst gestolen. Links en rechts rijzen op indrukwekkende wijze granieten bergwanden op.

Aan de boorden van het meer houden we een korte pauze en bespreken we de verdere route voor vandaag. Omdat
de omringende bergtoppen er in dit prachtige weer toch wel zéér uitnodigend bijliggen, besluiten we uiteindelijk om
nog een stukje hogerop te klimmen. Om het klimmen wat aangenamer te maken, laten we de rugzakken hier achter.

Langs pad nr. 23 klimmen we gestaag bergop, zonder dat het ooit écht steil wordt. Onderweg passeren we een
aantal sneeuwvelden en krijgen we een steeds beter zicht op de Wild See. Na een uurtje klimmen bereiken we
uiteindelijk de fel begeerde bergrug. Rechts van ons doemt de Hintere Grosswandspitze (2437m) op en links van ons
zien we de top van de Glöcknerin (2433m). Voor ons gaapt de diepte van het Landschfeldtal. Het uitzicht is ronduit
indrukwekkend. Net zoals op de Lungauer Kalkspitze duiken voor ons de besneeuwde toppen van de Hoge Tauern op,
zij het dat deze nu heel wat dichterbij liggen. Achter ons verheft zich dan weer het massief van de Dachstein en de
iets westelijker gelegen Gosaukamm. Omdat het uitzicht bovenop de Glöcknerin wellicht geen bijzondere
meerwaarde biedt, laten we deze links liggen. In de plaats daarvan houden we een pic-nic op de bergrug.

Na een halfuurtje dalen we opnieuw af naar de Wild See. We pikken onze bagage op en volgen de Tauernhöhenweg
(pad nr. 702) naar het westen. Het gaat nu voortdurend op en neer van de ene dalkom naar de andere. De zon
brandt opnieuw ongenadig en onze watervoorraad slinkt zienderogen. Na het bereiken van Hengst (2076m) gaat het
gelukkig bergaf richting de Südwiener Hütte (1801m), waar we ons laven aan een koele Almdudler en een spaghetti
Bolognese achter de kiezen slaan. Na de maaltijd gaat het via pad nr. 28 geleidelijk bergaf richting Gnadenalm. Even
spelen we met de gedachte om vanavond nog de bus te nemen richting Radstadt en daar van een zomers terrasje te
genieten, maar de lokroep van de bergen houdt ons uiteindelijk in Gnadenalm, waar we een logement vinden in de
authentieke Huberhütte.

Gastvrouw Maria blijkt een goedlachse boerin die ons voor een schamele 20 euro een kamer met ontbijt aanbiedt!
Ze verontschuldigt zich voor het feit dat er geen douche is, maar dat deert ons uiteraard niet. We zijn niet anders
gewoon op reis! Nadat we onze bagage in de kamer hebben achtergelaten, zoeken we verfrissing in de nabij gelegen
rivier: we dompelen de handdoek onder en wringen hem afwisselend uit boven elkaars hoofd. Hoezo, geen douche?
Fris als een hoentje krijgen we vervolgens twee glazen karnemelk aangeboden, gevolgd door een soort zelf gebakken
boules-de-Berlin. Lekker en helemaal gratis!

‘s Avonds maken we nog een wandeling naar de reeds eerder vermelde Johannesfall. Deze keer met meer succes! Na
een halfuurtje zien we hoe een imposante waterval met brute kracht naar beneden stort. Het leuke aan deze
waterval is dat je er helemaal achter kan gaan staan, wat in het lage zonlicht voor een prachtige schittering zorgt.

Terug aan de Gnadenalm genieten we in een naburige hut van een combinatie van brood, tomaat, verse kaas,
basilicum en een soort olie. Dit alles vergezeld van een glaasje rode wijn en een fris biertje. Na de maaltijd duurt
het niet lang meer voor we in de Huberhütte in slaap vallen.

Donderdag 30 juli

Na het ontbijt leggen we nog 5 km af tot het busstation van Gnaden Alm. In Radstadt springen we op de trein
huiswaarts.

Conclusie
Onze eerst echte trektocht in de Alpen was een absolute meevaller. De Schladminger en Radstäter

Tauern blijken zeer gevarieerde bergketens, met groene almen, idyllische meertjes en ruige

bergtoppen. Hoewel de toppen niet veel hoger reiken dan 2500 m, passeerden we verschillende

sneeuwvelden, wat het geheel een Alpien karakter gaf. Liefhebbers van weidse uitzichten komen hier

ruimschoots aan hun trekken: in het noorden zie je geregeld het Dachstein Massief opduiken, terwijl

bij goed weer ook de besneeuwde toppen van de Hoge Tauern te zien zijn.

De Schladminger Tauern zijn makkelijk per trein te bereiken: dagelijks meerdere verbindingen vanuit Salzburg.
Overnachtingen in berghutten zijn aan te raden. Waar de hutten overdag veel volk trekken, sterven ze ‘s avonds vrijwel uit.
Reserveren lijkt allerminst noodzakelijk.
Wie wil bivakkeren, informeert best naar de weersvoorspellingen in de meest nabije berghut. Een onweer loert immers
steeds om de hoek.



Reacties

Steven Coorevits op 18 augustus 2009 om 10:23

Een uiterst accuraat en puik geschreven relaas!

Sophie Maertens op 18 augustus 2009 om 11:53

Wat een verhaal en belevenissen! De dag dat wij naar de Alpen trekken, zullen we uw tekst vast en
zeker bij de hand hebben. En die Fritattensuppe heeft ondertussen ook mijn nieuwsgierigheid gewekt!
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